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چکیده 

بوسیلهبه صراحتیامستقیمطوربهکهاختیاريوفردمنحصربهرفتاري"سازمانی عبارتست ازرفتار شهروندي :زمینه
رفتارمفهوم."افزایش می دهدراسازماناثربخشمجموع عملکردو درشودنمیشناسایی سازمانرسمیپاداشسیستم

این .استگرفتهقرارتوجهموردکمتر،رشتۀ ماماییدرویژهبهزیاد،اهمیتوجودباآنبامرتبطعواملوسازمانیشهروندي
.لرستان انجام شد مطالعه یا هدف بررسی رفتار شهروندي سازمانی در ماماهاي استان

در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی ي شاغلماما400بیندرکهبودهمقطعی و توصیفی از نوع این مطالعه :هاروش 
از شرکت کنندگان خواسته شد  که . انتخاب شده بودند، انجام گردید چندمرحله ايبا روش نمونه گیري خوشه ايکه لرستان 

، نوع دوستی و نزاکت را شامل ظیفه شناسیمدنی، وکه پنج بعد جوانمردي، رفتارپرسشنامۀ رفتار شهروندي سازمانی پادساکف
spssجهت تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده از نرم افزار .تکمیل نمایند ، می شد  .استفاده گردید21

برخوردار %7/98مطلوبی کلی شهروندي سازمانیکه اکثر ماماهاي مورد مطالعه از رفتارشان دادنیافته هاي پژوهش :یافته ها 
.، رفتار مدنی و نوع دوستی نسبتاً مطلوب بود کیفیت ابعاد وظیفه شناسی و نزاکت مطلوب و کیفیت جوانمردي . بودند 

توسعۀ جهتاین نتایج می توانند. این پژوهش سطوح باالي رفتار شهروندي سازمانی را در میان ماماها نشان داد:نتیجه گیري 
پژوهشگران . کار گرفته شوندبیشتر استراتژي هاي مدیریت خدمات بهداشتی به منظور تقویت رفتار شهروندي سازمانی به 

اخالق کاري و رفتار شهروندي سازمانی ات بیشتر در زمینۀ ـراي مطالعـدیدي را بـانات جـواند امکـامیدوارند نتایج این مطالعه بت
. فراهم آورد ) تعریف ، عوامل مرتبط و پیامدها( 

لرستانعلوم پزشکی دانشگاه ، ، مامارفتار شهروندي سازمانی:کلید واژه ها 
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:مقدمه 

موردبازدیرازکاريهايمحیطدرافرادرفتارمطالعۀ
رفتاررشتهظهوربااست وبودهاندیشمندانتوجه

جدیتامراین1960دههنخستهايسالدرسازمانی
شدهاخیر مطرحدههدودرکهبحثی. یافته است بیشتري

یکی از .)1(داردنام1یسازمانشهرونديرفتار،است
قرار ان ـول بسیاري از محققـه که مورد قبـتعاریف اولی

ويمطرح شده است) 1988(رگان وگرفته است، تو سط ا
منحصربهرفتاري،سازمانیشهرونديرفتار:گویدمی
افزایشدرکهاستايوظیفهفراواختیاري،فرد

یامستقیمطوربهواستمؤثرسازماناثربخشعملکرد
سازمانرسمیپاداشسیستمبوسیلهغیرمستقیم
رفتار پنج بعد رایج این .)3،2،1(شودنمیسازماندهی
کمک به دیگر اعضاي سازمان که نوع دوستی:عبارتند از 

مانند کارکنانی که به . در رابطه با مشکالت و وظایف است
افراد تازه وارد و یا کم مهارت یا کسانی که مشکالت کاري 

به رفتارهاي اختیاري کهوجدان.دارند، کمک می کنند
مثل . لزامات نقش فراتر می روداحداقلگفته می شود که از

فردي که بیشتر از حالت معمول سر کار می ماند و یا 
کارمندي که وقت زیادي را براي استراحت صرف نمی کند 
. یا جز در موارد ضروري ، کار خود را تعطیل نمی کند 

به تالش کارکنان و رفتار نیز)نزاکت(ادب و مالحظه
ري از تنش ها و مشکالت کاري در آنها براي جلوگیۀمؤدبان

به که راد مردي و گذشت. رابطه با دیگران گفته می شود 
ایده ال سازمان بدون تحمل و گذشت در شرایط غیرمعنی

.می باشد وعیب جویی از سازمانغر کردنشکایت و غر

1 - organizational citizenship behavior

، تمایل به )آداب اجتماعی ( رفتارمدنینهایتا منظور از 
در زندگی سازمانی و نیز ارائه مشارکت و مسئولیت پذیري

را با فرد خود).4،5(تصویري مناسب از سازمان می باشد
رویدادهاي سازمانی هماهنگ ساخته و یا کارهایی را انجام 
می دهد که در حیطه وظایف او نیستند اما وجهه سازمان را 

.)6(ارتقا می دهند
رفتار شهروندي سازمانی موجب افزایش بهره وري کارکنان 
و گروه هاي کاري ، تشویق کار تیمی ، افزایش ارتباطات ، 

فردي ، کاهش نرخ اشتباهات ، وکمک هاي غیرهمکاري 
مشارکت ، افزایش تعامل کارکنان در سازمان وبه طور کلی 

رفتار . م سازي جو سازمانی مثبت خواهد شدفراه
رونی مانی از طریق اثر گذاري بر عوامل دشهروندي ساز

بود روحیه، افزایش تعهد ، بهسازمان از قبیل جو سازمانی
، کاهش غلی، کاهش نیت ترك شغل، رضایت شسازمانی

غیبت و کاهش رفتارهاي مخرب شغلی و نیز با تأ ثیر 
گذاري بر بهبود عوامل برون سازمانی همچون رضایت 

مشتریان موجب کیفیت مشتري ، کیفیت خدمات و وفاداري
.)7(لکرد کارکنان و سازمان خواهد شدعالی تر در عم

بقايبراينیزمحیط ودررقابتمنظوربههاهمۀ سازمان
سازمان هاي. هستندخدماتارائهکیفیتدنبالبهخود

ۀمطالع. درمانی نیز از این امر مستثنی نیستند وبهداشتی
لیذلیو عوامل مرتبط با آن به دالیسازمانيرفتار شهروند
هاسازمانریاز ساشیبیو درمانیبهداشتيدر سازمان ها

:باشدیمتیحائز اهم
یدرمانیها ومراکز بهداشتمارستانیکه بنیبا توجه به ا) 1

روبرو هستند، اگر نتوانند خود یگوناگونراتییهمواره با تغ
آنها کاهش خواهد يدهند بهره ورقیتطبراتییتغنیرا با ا

قی، قدرت تطبیسازمانيرفتار شهروندتیتقو. افتی
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خواهد شیسازمان ها افزانیرا در ایوتوان به روز رسان
).8(داد
باال بودن سو وکیاز یمحدود بودن منابع مالتعله ب)2

ر ـبه نظ،گریديوـاز سیو درمانیخدمات بهداشتنهیهز
توانند موفق به یمیسازمان ها تنها در صورتنیرسد ایم

ییکارانیشتریها شوند که پرسنل آنها بنهیمنابع وهزنیتأم
افراد را یسازمانيشهرونديرفتارهاتیتقو، را داشته باشند

ها نهیدر هزییازمنابع و صرفه جونهیجهت استفاده به
).9،8(دینمایمقیتشو

ۀدغدغنیمهمتر، ارائه خدماتتیفیکه کنیالیبه دل)3
توجه به انجام ، مراقبت از سالمت است يهاستمیس

ۀمهم آن برتوسعریبه علت تأثیسازمانيشهرونديرفتارها
و نیبا مسئولکارکنانو گریکدیبا کارکنانانیروابط مثبت م
رسد یبه نظر مضروريارائه خدمات ، تیفیبه تبع آن بر ک

)8( .
این سازمان ها بیمار است که بیش از هر ةمشتري عمد) 4

سازمان. فرد دیگري به رعایت ارزشهاي اخالقی نیاز دارد 
نمودنفرهنگیبرمبتنیرویکردبربهداشت جهانی نیز

.)10(نموده است تأکیدسالمت ،درمباحث اخالقی
خدمات بهداشتیدهندهارائهتیممهماعضايازماماها
دروطور جامع ، مداومبهرااولیههايمراقبتکههستند

مامایی از جمله مشاغلی است .آورند میفراهم،دسترس
که به دلیل سختی، از زمان شروع به تحصیل تا زمان باز 

انجام مراقبت به نشستگی فراز ونشیب هاي متعددي دارد ؛ 
در ) مادر و جنین یا نوزاد(طور همزمان از دو نفر 

نوبت ، مددجو، عدم رعایت شـرح وظایف"یک"قالب
نا خواسته ، ، اضافه کاري هاي خواسته و کاري هاي طوالنی

کمبود ماما ، ، مسائل ناشی ازبیش از یک نوبت کاري

تناسب نداشتن وظایف محوله با تخصص حرفه اي و دور 
همگی از ... بودن حرفه از جایگاه واقعی خود در جامعه و 

نحوه عملکرد ماماها ي هستند  که ممکن است بتوانندموارد
.دهند را تحت تأثیر قرار

با توجه به تأثیر ساختار فرهنگی بر اخالق کاري ، بررسی 
کیفیت رفتار شهروندي سازمانی و عوامل مرتبط با آن ، در 

چهگر. فرهنگ اسالمی ایران داراي اهمیتی ویژه می باشد
بارابطهدربیمارستانی، تحقیقاتیودرمانیخدماتحوزهدر

محققان به طور  اماشده،انجامسازمانیشهرونديرفتار
درماماییرابطه با کیفیت این رفتار در رشتۀ درمشخص

کیفیت.نشدندمواجهتحقیقیبا هیچایرانازخارجیاداخل
متغیرهاي از جهتو ابعاد آن ی شهروندي سازمانرفتار

نیچنجینتادیشاگرفت تامورد بررسی قرار پژوهش
نمودن مشخصدر جهت راربطیذنیبتواند مسئولیمطالعات

نقاط قوت تیتقوشناخت وزینها ویینارساضعف ها و
دهد تا ياری،ی ودرمانیبهداشتيهاموجود در سازمان

يسازنهیمناسب جهت بهماتیتصميبستر الزم برا
لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی .دفراهم گردخدمات 

کیفیت رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد پنج گانه آن در 
. انجام شد1391ماماهاي شاغل در استان لرستان در سال 

: هامواد و روش 
جامعه .واز نوع توصیفی می باشداین پژوهش مقطعی 

نددادمی پژوهش را ماماهاي شاغل در استان لرستان تشکیل 
در این پژوهش ، با هدف اینکه صرفاً ماماهایی را که در 
ارتباط مستقیم با مددجویان می باشند، وارد پژوهش گردند 
، ماماهاي شاغل در حوزه هاي ستادي دانشگاه و شبکه هاي 
بهداشت و اعضاي هیأت علمی دانشکده ها به مطالعه وارد 
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ضریب با تعداد نمونه مورد نیاز در این مطالعه. نگردیدند
نفر محاسبه شد 384برابر با%5و دقت برآورد %95اطمینان 

شرکت مطالعه درنفر400که با احتساب احتمال ریزش 
روش نمونه گیري به صورت خوشه اي چند. داده شدند

شاغل در یک يهر خوشه را ماماها.مرحله اي بود
به خود اختصاص داده، سپس به شهرستان از استان لرستان 

تصادفی در هر شهرستان چند مرکز بهداشتی درمانی و طور
بیمارستان انتخاب گردید و در هر مرکز متناسب با تعداد 
ماماهاي شاغل و در نظر گرفتن معیارهاي ورود به مطالعه 

جمع آوري داده ها از .نمونه هاي الزم انتخاب شدند
ابزار گردآوري . انجام شد15/3/1392لغایت 15/10/1391

رفتار شهروندي سازمانی استاندارد ۀها پرسشنامداده 
بود که توسط واحدهاي پژوهش به صورت خودپادساکوف

شامل معیار هاي ورود به مطالعه .گزارش دهی تکمیل شد
دارا بودن مدرك کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

کار مامایی در یکی از مراکز بهداشتی شاغل بودن در،مامایی
یا بیمارستانهاي دولتی دانشگاه علوم پزشکی استان درمانی 
داشتن و به صورت رسمی یا قراردادي یا پیمانیلرستان

عیار خروج از م. بود حداقل یک سال سابقه کار مامایی 
.بودپرسشنامه از % 20عدم تکمیل حداقل نیز مطالعه

ط به نوع وسئوال مرب6: بود سئوال22پرسشنامه داراي
سئوال مربط به 4،یشناسفهیط به وظوسئوال مرب5،یدوست

ط به وسئوال مرب4وط به نزاکتوسئوال مرب3،ي  جوانمرد
توسط در تحقیقیاین پرسشنامه روایی وپایایی.یرفتار مدن

بررسی رفتارهاي شهروندي و "عنوان باسعید سعیدي نژاد 
1386در سال جهاد دانشگاهی کارکنان در ضد شهروندي

آلفاي مقدار ضریب .مورد سنجش قرار گرفته است،"
در .بوده استپرسشنامهکه مؤید پایاییبوده %78کرونباخ

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي پژوهش ما نیز
براي رفتار شهروندي مقدار آنمحاسبه گردید کهکرونباخ

، 761/0، براي بعد جوانمردي 932/0سازمانی کلی برابر با 
بعد نزاکت ،733/0، بعد وجدان 820/0بعد وظیفه شناسی 

.به دست آمد705/0و بعد رفتار مدنی 881/0

امۀ رفتار شهروندي اینکه تعداد سؤاالت پرسشنبا توجه به
5اسیمقو در آن از بودسؤال 22کف ، ی پادساسازمان

نه موافق نه مخالف کامالًمخالف ،مخالف،(کرتیلیسمتق
در محدودة امتیازاتاستفاده گرددید ،)وکامالًموافقموافق،

نحوة امتیاز دهی به . شتندقرار دا110تا حداکثر 22حداقل 
در گروه43–22نمرة بین که این صورت تعیین گردید

نسبتاً 65–44رفتار شهروندي سازمانی نامطلوب ، 
به 110–88نسبتاً مطلوب و 87–66نامطلوب ، 

سطح .ندي سازمانی مطلوب قرارگیردصورت رفتار شهرو
بندي کیفیت هرکدام از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی نیز با 

.ن ترتیب صورت گرفتتوجه به تعداد سئواالت به همی
. انجام شدspss21تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار 

: یافته ها 

عدد توسط 391، پرسشنامۀ توزیع شده400از جمع 
واحدهاي پژوهش تکمیل شده و جمع آوري گردید که از 

بررسی داده هاي . عدد قابل بررسی بود 384این تعداد 
تا 20بدست آمده نشان داد که اکثر واحدهاي پژوهش بین 

اکثریت نمونه ها متأهل بوده و%  60. سال سن داشتند 30
در هنگام . داراي مدرك کارشناسی مامایی بودند %) 62(آنها 

واحدهاي پژوهش به صورت قراردادي %  45انجام مطالعه 
به صورت رسمی در مراکز % 6/27پیمانی و %4/27و 
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بهداشتی درمانی و بیمارستان هاي دولتی استان لرستان 
مشغول به کار بوده و اکثر آنها در مراکز بهداشتی درمانی 
. شهري و به صورت صبحکار ثابت خدمت می نمودند 

واحدهاي پژوهش بدون % 55همچنین یافته ها نشان داد که 
نتایج . سال سابقۀ کار داشتند1-10ین ب% 75فرزند بوده و 

حاکی از آن بود که اکثر ماماهاي شرکت کننده در پژوهش
با . ، رشتۀ مامایی را با عالقه انتخاب نموده بودند ) 2/76%(

استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید 
.متغیرهاي پژوهش از توزیع نرمال برخوردار هستند که

و ابعاد آن در ماماهاي شاغل در استان لرستان ,کیفیت رفتار شهروندي سازمانی )درصد(توزیع فراوانی :1جدول شمارة 
1391درسال 

کیفیت
بعد

حداقل جمعمطلوبنسبتاًمطلوبنسبتاًنامطلوبنامطلوب
امتیاز

حداکثر 
امتیاز

انحراف میانگین
معیار

011وظیفه شناسی
)9/2(

94
)4/24%(

279
)7/72%(

384
)100%(

52504/22603/2

08نزاکت
)1/2(

76
 )8/19%(

300
)1/78%(

384
)100%(

31553/13487/1

3نوع دوستی
 )8/0(

45
)7/11(

202
 )6/52%(

134
)9/34%(

384
)100%(

63083/22793/3

4جوانمردي
)1(

49
 )8/12(

247
)3/64%(

84
)9/21%(

384
)100%(

42073/14278/2

8رفتارمدنی
 )1/2(

54
 )1/14(

219
 )57%(

103
)8/26%(

384
)100%(

42093/14631/2

رفتارشهروندي 
سازمانی کلی

05
 )3/1(

192
)50(

187
)7/48%(

384
)100%(

2211006/88402/8

همان گونه که در جدول نشان داده شده است ، با توجه به 
محدودة حداقل و حداکثر امتیاز ، میانگین نمرة بدست آمده 
در بعد وظیفه شناسی بسیار باالتر از حد وسط قرار داشته و 

کیفیت بعد نزاکت  نیز در .در گروه مطلوب قرار گرفت 
، ولی کیفیت ابعاد جوانمردي. سطح مطلوب قرار داشت 

نوع دوستی و رفتار مدنی اندکی باالتر از حد متوسط قرار 

داشتند و میانگین نمرة به دست آمده بیانگر سطح نسبتاً
نمرة رفتار شهروندي کلی واحدهاي . مطلوب این ابعاد بود 

ار شهروندي سازمانی ـت رفتـه کیفیـان داد کـپژوهش نش
ـد مطلوب رستان در حـان لـاهاي استـبه طور کلی در مام

.باشدمی 
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:بحث

رفتار شهروندي سازمانی نشان داد که کیفیت نتایج پژوهش 
در حد مطلوب 91کلی در ماماهاي استان لرستان در سال 

در ) 2012(در مطالعۀ اینتراپراسونگ و همکاران. بوده است 
میانگین رفتار دانشگاهی در تایلند ، کارکنان یک بیمارستان

. )11(قرار داشتمطلوب در سطحشهروندي سازمانی
پرستاران یک بارهدر)1389(تحقیق طبرسا و همکاران 

درگاهی و سهرابی زاده ۀمطالعنیز وبیمارستان نظامی تهران 
بیانگر آن بود که رفتار شهروندي سازمانی در حد مطلوب 

پژوهش همسو یافته هاي این جهت با بوده است که از این 
این امر می تواند نشان دهندة این . )13،14، 12(می باشند 

ه اصول اخالقی را رعایت باشد که کادر پزشکی هموار
روبل در .نموده و به تعهدات اخالقی ، پایبند می باشند 

پژوهش خود دریافت که کیفیاتی چون مهربانی ، با مالحظه 
بودن ، فهیم بودن ، ایثارگري ، براي دیگران مفید بودن 
وکمک کردن به سایرین ، در میان زنان بیش از مردان رایج 

در مطالعات خود دریافتند که نیزجورج و همکاران. است 
زنان وقت بیشتري نسبت به مردان صرف کمک کردن 

با توجه به اینکه . )4(ویاري رساندن به سایرین می نمایند
تمام واحدهاي این پژوهش را زنان تشکیل داده اند مطلوب 
بودن سطح رفتار شهروندي سازمانی در آنان دور از انتظار 

گر محیط پژوهش اخیر یک محیط از سوي دی. نمی باشد 
طبیعی و ارگانیک بوده که ممکن است در فراهم آوردن 
زمینه براي انجام رفتار شهروندي سازمانی در سطح مطلوب 

تواند در بروز زیرا یکی از عواملی که می. ، مؤثر بوده باشد 
رفتارهاي شهروندي سازمانی موثر باشد، ساختار سازمانی 

ب و مکانیکی طبیعتاً امکان بروز در یک ساختار صل. است

رفتارهاي فرانقشی و خودجوش کمتر از ساختار ارگانیک 
.)15(است

یافته ها نشان داد که بعد نوع دوستی از ابعاد رفتار 
که با شهروندي سازمانی درسطح نسبتاً مطلوب قرار دارد 

کیم در تحقیق . هم خوانی دارد ) 2006(تحقیق کیم نتایج 
ارزیابی انگیزش بخش خدمات عمومی "تحت عنوان خود

بیان می دارد که نوع "کشور کره و رفتار شهروندي سازمانی
دوستی بیش از حد متوسط بوده و با رضایت شغلی ، تعهد 

در مطالعۀ . )16(عاطفی رابطه مستقیم و معنی دار دارد 
هویدا در کارکنان دانشگاه اصفهان مؤلفۀ نوع دوستی کمتر 

هم که از این نظر با تحقیق اخیرمتوسط بوده استاز حد
این تفاوت ممکن است به علت تفاوت در . خوانی ندارد 

نتیجۀ بررسی بعد .)17(محیط پژوهش و نوع مشاغل باشد 
در وضعیت ، نشان داد که این بعد) وجدان ( وظیفه شناسی 
خالصیوپژوهش اینتار پراسونگ . داردمطلوب قرار

حاکی از مطلوب بودن این بعد از رفتار شهروندي )1388(
نیز با تحقیق خود)2004(آلن فکتیو. )11،18(سازمانی بود
مصاحبه ساختارمند جهت اعتبار یابی ابعاد "تحت عنوان

، بعد وظیفه شناسی را بیش از "رفتار شهروندي سازمانی
کیفیت مطلوب این بعد در . )19(حد متوسط ارزیابی کرد 

مقررات ن مورد مطالعه نشان می دهد که قوانین وکارکنا
. ردندمی گایفا  مورد احترام بوده و وظایف به نحو مطلوبی 

این افراد حل مشکالت سازمان تالش نموده و تمایل 
کمتري براي شانه خالی کردن از وظایف سازمانی از خود 

. نشان می دهند
بعد جوانمردي بیانگر نتایج به دست آمده در خصوص 

وضعیت نسبتاً مطلوب این بعد از رفتار شهروندي سازمانی 
و هویدا)1391(در گاهیکه در راستاي نتایج مطالعۀبود 
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سعیدي نژاد نتایج مطالعۀ باولی . )17،13(می باشد) 1389(
سعیدي نژاد نیز در نتایج پژوهش خود هم خوانی ندارد ؛

ن مورد مطالعه نوع دوستی ، عنوان می دارد که در سازما
وجدان ورفتار مدنی در حد مطلوبی وجود دارد ولی 

این .)20(رادمردي وگذشت در حد مناسبی دیده نمی شود 
و یا تفاوت در جامعۀ پژوهش ممکن است ناشی از  تفاوت 

روش کار باشد در پژوهش سعیدي نژاد پرسشنامه توسط 
واحدهاي پژوهش تکمیل گردیده است در سرپرستان

حالیکه در مطالعۀ اخیر پرسشنامه با روش خود گزارش 
دهی تکمیل شد که این امر به احتمال زیاد تأثیر زیادي در 

.نتایج حاصله داشته است
در رابطه با کیفیت بعد نزاکت ، نتایج  بیانگر سطح مطلوب 

واحدهاي این بعد از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی در
و اینتار این یافته ها با پژوهش سعیدي نژاد . پژوهش بود
کیفیت مطلوب بعد )11،20(خوانی دارد همپراسونگ 

نزاکت نشان می دهد که کارکنان مورد پژوهش همواره به 
ثیر این امر می اندیشند که چگونه اقدامات آنان بر دیگران تأ

انه هستند تا این افراد داراي رفتارهایی مؤدب. می گذارد
بتوانند از ایجاد مسأله ومشکل در محل کار جلوگیري کرده 
، به حقوق کارکنان احترام گذاشته و از ایجاد مشکل براي 
همکاران اجتناب می نمایند و همواره پیش از اقدام به انجام 

. امور با دیگران مشورت می کنند 
یا ( که بعد رفتار مدنی حاکی از آن بودنتایج به دست آمده 

پژوهش . در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد ) آداب اجتماعی 
هویدا نیز از این نظر با پژوهش اخیر همسو سعیدي نژاد و 

با عنوان ) 1391(نتایج پژوهش درگاهی. )17،20(می باشند
نشان داد که "رفتار شهروندي سازمانی در پرستاران ایران"

واحد هاي پژوهش بعد رفتار مدنی در سطح %5/81در 

که در مطالعۀ در حالی. )13(مطلوبی قرار داشته است 
فته ها حاکی از آن بود که در کارکنان یا)1388(خالصی

نی مراکز بهداشت دانشگاه علوم پژشکی تهران ، رفتار مد
یافته هاي مطالعۀ وي . )18(پائینتر از حد مطلوب می باشد 

در بعد رفتار مدنی با نتایج پژوهش اخیر همخوانی ندارد که 
دلیل .ممکن است به تفاوت در جامعۀ پژوهش مربوط باشد 

رفتار مدنی از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی در اینکه بعد
ماماهاي استان لرستان اندکی کمتر از سطح مطلوب گزارش 
شده است نیز ممکن است ناشی از نحوة مدیریت سازمان 

سطح بعد مذکور باز هم در محدودة بدین ترتیب.باشد 
قرار داشته و مشکالت ) نسبتاً مطلوب (باالتر از حد متوسط 

. نتوانسته رفتار مدنی را به حد نامطلوب برساند سازمان 
کیفیت نسبتاً مطلوب بعد آداب اجتماعی در واحدهاي 
پژوهش، نشان دهندة این است که آنان به مشارکت 

از طریق ارائه مسئوالنه در امور سازمان اهمیت می دهند و
پیشنهادات سازنده و سعی در انتقال اخبار مثبت از درون 

حفظ شهرت سازمان، در جهت ون آن وسازمان به بیر
الش ـازمان تـره وري سـدمات و بهـیت خـزایش کیفـاف

. می نمایند

:نتیجه گیري 

یافته هاي پژوهش نشان داد که کیفیت ابعاد نزاکت و 
وظیفه شناسی در ماماها مطلوب و کیفیت ابعاد جوانمردي ، 
. نوع دوستی و رفتار مدنی در حد نسبتاً مطلوب  می باشد 

پژوهشگران امیدوارند نتایج این پژوهش بتواند به عنوان 
ینۀ اطالعات زمینه اي درمطالعات آینده نظیر پژوهش در زم

جهت مفهوم (اخالق کاري و رفتار شهروندي سازمانی 
سازي جدید از آن در در کشورهاي اسالمی و در مشاغل 
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و پیامدها ي بالینی به ویژه مامایی، عوامل مرتبط با آن ،
. مورد استفاده قرار گیرد) آن 

:تشکر و قدر دانی 

ایج طرح تحقیقاتی مصوب ـی از نتـاین مطالعه بخش
ه کد ـب1392ال ـران در سـی تهـعلوم پزشکدانشگاه 

که با حمایت مرکز می باشد 92–01–99–22050
ه علوم تحقیقات مراقبت هاي پرستاري و مامایی دانشگا

بدینوسیله از دانشگاه .پزشکی تهران اجرا شده است
علوم پزشکی تهران به دلیل تأمین اعتبار این تحقیق و 

یمانه ن به دلیل همکاري صمدانشگاه علوم پزشکی لرستا
.تقدیر و تشکر بعمل می آید
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Abstract

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Background: Organizational Citizenship Behavior (OCB) is defined as “individual behavior that is
discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system, and that in the aggregate
promotes the effective functioning of the organization.” The concept of organizational citizenship
behavior, despite the highly importance especially in the midwifery, has received a little attention in the
literature. This research was aimed to study OCB among midwives in Lorestan province.

Methods: This cross-sectional, descriptive study was conducted among 384 midwives working
in state hospitals and health centers in Lorestan recruitedby a multi stage cluster sampling. The
respondents were asked to complete Podsak off organizational citizenship behavior questionnaire
which encompasses five dimensions of OCB including sportsmanship, civil virtue,
conscientiousness, altruism and courtesy. The data obtained was analyzed by using SPSS21
software.

Results: The results of this research showed that most of the respondents had desirable total
Organizational Citizenship Behavior. The quality of dimensions of conscientiousness and courtesy were
desirable while the quality of sportsmanship, civil virtue and altruism were relatively desirable.

Conclusion: This research demonstrates the existence of high level of OCB among the midwives. The
results can be used for furtherdevelopmentof health management strategies for enhancement of OCB.
Researchers hope that the results of this study provide new possibilities for future studies to assess work
ethic and organizational citizenship behavior (definition, related factors and outcomes).

Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Midwife, Lorestan University of Medical Sciences
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